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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

 

Περίληψη 

«Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Επισκευή-συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Δοξάτου» της υπ’ αριθμ. 

47/2018  μελέτης της ΤΥ ». 

 

Σήμερα την 3η του μηνός Αυγούστου   2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  

και ώρα από 09.00 έως 11.00΄ πραγματοποιήθηκε Διά Περιφοράς Συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. Ζεκερίδη 

Θεμιστοκλή   μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 8018/29-07-2021 πρόσκληση  που εκδόθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει,  το άρθρο 10 της  Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες 

διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης 

μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ. 

426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ενημέρωση 

για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των 

μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-

ΥΔ4).  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, όλα τα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ  

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

Αν και κλήθηκε νόμιμα.     

Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την 

σύνταξη του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο  πρόχειρων πρακτικών της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 32/03-08-2021 Τακτικής Δια Περιφοράς 

Συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 189/2021 
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 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με 

την περίληψη, θέτει υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ. 7834/26-07-2021 εισήγηση 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:  

«… 
ΘΕΜΑ : «Έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής 

του έργου: 

 ΄΄Επισκευή-συντήρηση δημοτικών κτρίων Δήμου Δοξάτου΄΄ της 

υπ’αριθμ.47/2018  μελέτης της ΤΥ» 

ΣΧΕΤΙΚΑ:  

κ. Πρόεδρε 

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη της επόμενης 

Οικονομικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα: 

«Έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου:  

΄΄Επισκευή-συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Δοξάτου΄΄ της 

υπ’αριθμ.47/2018  μελέτης της Τ.Υ» 

 

Η Επιτροπή Παραλαβής μέσω της Διευθύνουσας Υπηρεσίας διαβίβασε στο 

Δήμο μας το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Επισκευή-συντήρηση δημοτικών κτρίων Δήμου Δοξάτου΄» και σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν.4412/2016, για να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία πρέπει το πρωτόκολλο να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή. 

Το πρωτόκολλο ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ έχει 

συνταχθεί και υπογραφεί από την Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 

υπ’αριθμ.159/2021 απόφαση της Ο.Ε.  Δοξάτου. 

 Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και οι όροι διακήρυξης της 

υπ’αριθμ.47/2018  μελέτης εγκρίθηκαν με την υπ’αριθμ.205/2018 απόφαση της Ο.Ε. 

Το συμφωνητικό ποσού 36.900,00€ (με Φ.Π.Α) υπογράφηκε στις 08/05/2019 με 

προθεσμία περαίωσης έως τις 30-08-2019 κατόπιν της αριθμ. 112/2019 αποφάσεως 

χορήγησης 1ης παρατάσεως της Ο.Ε. Δήμου Δοξάτου. 

Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την 

βεβαίωση περαίωσης. Το έργο εκτελέστηκε με την σύνταξη ενός Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ.133/2019 απόφαση Ο.Ε. και με τελική 

δαπάνη 36.891,15 € (με Φ.Π.Α). 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη του την παρούσα εισήγηση, τα 

άρθρα 170 και 172 του Ν.4412/2016, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και το συνημμένο πρωτόκολλο καλείται να αποφασίσει 

σχετικά…...»  

 

 Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:  

  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και τις διατάξεις του άρθρου 

55 παρ. 1 του Ν. 4811/2021.  

3. Την  αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το 

διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 

πανδημίας» (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4). 

4. Την ανωτέρω εισήγηση. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
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6. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΞΑΤΟΥ», αρμοδίως υπογεγραμμένο,    

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει το από 07/07/2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΞΑΤΟΥ», σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.  
  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 189/03-08-2021. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

      (υπογραφή)      (υπογραφές) 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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